
Convocatòria a la XL Assemblea General Ordinària
d’Esplais Catalans

Benvolguts esplais,

Us enviem la convocatòria a la XL Assemblea General Ordinària (AGO) de la nostra
associació. Com sabeu, l’Assemblea és l’espai més important de presa de decisions d'Esplais
Catalans: on valorem la feina feta, on decidim què farem el curs vinent, on escollim noves
persones per l'Equip de Coordinació i on donem la benvinguda als nous esplais. Aquest any
és especialment important per nosaltres, no només per la represa de la presencialitat, sinó
també perquè fem 40 anys i volem celebrar-ho amb vosaltres.

Així doncs, aquest curs reprenem el format de dos dies amb pernoctació per qui la demani.
L’Assemblea tindrà lloc els dies 27 i 28 de novembre a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca.

El dissabte 27 ens trobarem a l’Escola La Canaleta (molt propera a l’Auditori) a partir de les
16 h per fer les acreditacions i inscripcions. Allà ens instal·larem i ens desplaçarem a
l’Auditori per començar l’AGO a les 18 h. Un cop debatuts els punts de dissabte tarda
seguirem amb un sopar i amb activitats de nit.

El diumenge 28 ens trobarem al mateix lloc a les 8 h per fer les acreditacions i inscripcions i
a les 9 h comença l’AGO en primera i única convocatòria.

Si algú té previst arribar més tard de l’hora convocada, les acreditacions es faran a l’Auditori.

És molt important que tingueu el document que us acredita a votar amb antelació per a
poder-lo fer arribar per correu electrònic a l’EGS o CPS del vostre sector..

Les inscripcions a l’Assemblea General Ordinària s’obriran el dilluns 8 de novembre, per les
monitores i monitors a través de l’Era i per les persones sòcies a través d’un formulari que us
farem arribar també per correu electrònic.

Us demanem puntualitat en totes les convocatòries per tal de facilitar el procés d'arribada i
que no oblideu l'acreditació que us permet exercir el dret a vot.

L'ordre del dia previst, que podria variar en funció de les esmenes que es presentin, és el
següent:
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Dissabte tarda
1. Benvinguda i presentació

2. Constitució de la mesa. Elecció del secretari/ària i del moderador/a de l'Assemblea.

3. Aprovació, si escau, de l'ordre del dia de l'Assemblea.

4. Aprovació, si escau, de la proposta de facilitació de l’Assemblea

5. Anàlisi de la Comissió GSDD de les intervencions de l’AGO anterior.

6. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la XXXIX Assemblea General Ordinària.

7. Examen i aprovació, si escau, de la Memòria 2020-21.

8. Presentació de l’Informe de Gestió de l'Equip de Coordinació

9. Presentació de l’Informe de Gestió de la Secretaria General

10. Ratificació, si escau, de les altes i baixes de socis i sòcies col·laboradores

11. Aprovació, si escau, de les altes i baixes d’esplais.

12. Elecció de les candidates a Representants de Comissió

13. Elecció de les i els membres de l'Equip de Coordinació

14. Ratificació de l’Interventor Intern de Comptes

Diumenge matí
15. Examen i aprovació, si escau, del Pla Estratègic 2021-24

16. Examen i aprovació, si escau, del Pla de Treball 2021-22

17. Presentació de l’Informe d'aplicació de la Carta de Gestió Responsable de Recursos

18. Examen i aprovació, si escau, del Pressupost 2022

Diumenge tarda

19. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de Protocol contra agressions
discriminatòries d'Esplac.

20. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de Codi Ètic de Dirigents.

21. Ratificació, si escau, de la proposta de composició de la Comissió de Compliment.

22. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de Circuit de Posicionaments.

23. Examen i aprovació, si s'escau, de les Resolucions de l'Assemblea.

24. Precs i preguntes.
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25. Dissolució de la mesa.

26. Cloenda

Us recordem també que, tal i com recullen els Estatuts i el Reglament de Règim intern
d'Esplac:

● Per poder obtenir el vot a l'Assemblea cal que una persona de l'esplai estigui
acreditada per a les votacions, segons el model que us adjuntem a continuació.
L'acreditació s'haurà d’enviar abans de l'Assemblea signada i segellada. A més, cal
que confirmeu la vostra assistència a través de l’Era.

● La documentació enviada amb antelació als esplais no es lliurarà impresa a
l'Assemblea. Per tant, us demanem que si la necessiteu en paper, la porteu vosaltres
impresa. Tota la documentació de l’Assemblea està disponible a l’enllaç:
Documentació AGO 2021 per tal que pugueu treballar-la prèviament als esplais.
Durant la setmana vinent anirem penjant en aquesta mateixa pàgina web la
documentació que falta (l’informe de gestió del Gran Comitè, algunes resolucions,
etc).

● El termini per presentar esmenes als documents de treball de l'Assemblea finalitza el
dia 10 de novembre. Les esmenes s'han de presentar per escrit a través dels
formulari en línia que us facilitem, per tal de facilitar la difusió, l'estudi i el debat
d'aquestes per part dels esplais. El dia 19 de novembre es prestaran les propostes
d'esmenes transaccionals que s'hagin treballat des del final del termini de
presentacions d'esmenes.

● Les propostes de resolucions a aprovar, si s'escau, a l’Assemblea General han de
presentar-se amb un mínim de trenta dies naturals d'antelació, és a dir, el 27
d’octubre, a esplac@esplac.cat. Les esmenes a les resolucions, com la resta de
documents, hauran de presentar-se, com a tard, el dia 10 de novembre.

● La presentació de candidatures per formar part de l'Equip de Coordinació i
Representant de Comissió es pot realitzar fins a 10 dies abans de l'Assemblea, és a
dir, el dia 17 de novembre. El nombre de places vacants és de 8 persones (per un
màxim d’11 membres). En cas de no haver-hi suficients candidatures, s'obrirà un nou
termini que finalitzarà 24 hores abans de l'Assemblea. Les candidatures s'hauran de
presentar per escrit i es faran arribar a tots els esplais.

● Al darrer punt de l'ordre del dia, precs i preguntes, està previst que l'Equip de
Coordinació doni resposta a totes aquelles consultes i preguntes que els vulgueu
formular. Aquestes hauran de ser per escrit i ésser presentades en el termini de 10
dies abans de l'Assemblea, és a dir, el 17 de novembre en el mateix formulari en que
es presenten les esmenes.

Finalment, us donem algunes indicacions logístiques:
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Pel què fa als àpats, caldrà que us porteu el sopar de dissabte i a les inscripcions podreu
escollir si us porteu també l’esmorzar i dinar de diumenge o voldreu el que us oferirem des de
l’organització. Amb les inscripcions també us en farem saber el preu. L’últim dia d’inscripcions
per aquelles que vulgueu àpats serà el dia 18 de novembre.

Cal que totes les persones participants porteu got de casa i que les que demaneu els
àpats porteu plats i coberts perquè no s’oferirà material d’un sol ús.

Per la pernoctació, també aquelles que ho vulgueu us podreu quedar a dormir a l’Escola La
Canaleta. Caldrà que us porteu sac i aïllant per dormir.

Esperant trobar-nos a l’Assemblea General Ordinària, rebeu una molt cordial salutació,

Carmen Alonso-Villaverde Lacasa,

Presidenta d’Esplais Catalans
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